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Palavra do Presidente

A CNM a cada Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios edita 
a Pauta Legislativa para organizar as discussões que serão empreen-
didas ao longo do ano.

Esta pauta elenca os projetos de extremo interesse do Movimento 
Municipalista, que precisam ser aprovados no Congresso Nacional para 
vencer dificuldades e entraves que atualmente engessam as adminis-
trações dos entes locais e diminuem a qualidade dos serviços públicos 
alcançados às populações.

Nossos pleitos continuam exigindo a regulamentação da Emenda 
Constitucional no 29, a derrubada dos vetos sobre o encontro de con-
tas entre os débitos e os créditos dos Municípios com a Receita Fede-
ral e com o INSS e sobre a redistribuição mais justa e eqüitativa dos 
royalties e participação especial sobre gás e petróleo entre todos os 
brasileiros.

Lutamos ainda para instituir por Lei o Comitê de Articulação Fe-
derativa, instancia que possibilita a discussão direta dos temas de inte-
resse dos Municípios junto ao Poder Executivo Federal e ao lado disto 
queremos ver aprovada no Congresso a PEC que legitima as Entidades 
de representação nacional de Municípios a proporem ADI e ADC, úni-
ca forma de tentarmos frear esta avalanche de leis que desrespeitam 
a autonomia do Ente Federado Município e que o Congresso tem sido 
pródigo em editar. 

Apresentamos ainda neste documento muitos outros projetos de 
interesse positivo para os Movimento Municipalista e pelos quais vamos 
atuar no sentido de vê-los aprovados.
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No documento estão relacionados também os projetos que cha-
mamos de pauta negativa e que por sua flagrante inconstitucionalida-
de, por conteúdos impróprios na realidade dos municípios brasileiros 
e por suas projeções utópicas e fisiologismo de seus temas, merecem 
o empenho do movimento municipalista para a sua retirada da pauta 
do Congresso Nacional.

Queremos contar com o apoio e engajamento de todos os agen-
tes políticos locais e muito especialmente dos prefeitos nas diversas 
mobilizações que deveremos empreender para vencermos esta pauta 
municipalista.

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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aPresentaÇÃo

A Agenda Legislativa dos Municípios Brasileiros renovada anual-
mente e apresentada aos gestores públicos por ocasião da realização 
das Marchas a Brasília em Defesa dos Municípios é um instrumento 
fundamental para o diálogo dos Municípios com o Congresso Nacional 
e a sociedade civil organizada. O documento relaciona as proposições 
mais importantes, que impactam diretamente nos entes locais, positiva 
ou negativamente, para serem trabalhadas e aprovadas ou rejeitadas, 
visando ao atendimento das obrigações das administrações para com 
seus munícipes. 

É no Congresso Nacional que ocorrem os grandes debates e deci-
sões sobre a vida econômica e política do Brasil. Em razão disso, a CNM 
atua permanentemente para influenciar nas votações no parlamento de 
forma clara e transparente, visando sempre o benefício da população e 
das administrações municipais.

As reivindicações dos Municípios constituem esta agenda propo-
sitiva que busca o aperfeiçoamento da gestão pública e o atendimento 
das principais necessidades dos cidadãos.

PAUTA PRIORITÁRIA PARA 2011

A Confederação Nacional de Municípios prioriza na sua pauta 
mínima para 2011 quatro proposições legislativas consideradas de alto 
impacto sobre a economia dos Municípios brasileiros: a questão da re-
distribuição dos royalties do petróleo e a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29/2000; a PEC 36/2009 que propõe alteração do art. 
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103 da CF/88 para permitir que as entidades de representação dos Mu-
nicípios possam propor ação direta de inconstitucionalidade e ação de-
claratória de constitucionalidade; e o PL 7388/2010 que institui o Comitê 
de Articulação Federativa – CAF. 

A regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 por meio do 
PLP 306/2008 foi alvo de grandes mobilizações de prefeitos e prefeitas 
em 2009 e 2010 e consta da pauta prioritária a partir da XIII Marcha. A 
proposição está parada na Câmara dos Deputados aguardando conclu-
são do processo de votação. 

Os critérios para uma nova divisão dos royalties e participações 
especiais de petróleo e gás oriundos da plataforma continental para to-
dos os Municípios brasileiros, incluído no projeto de lei aprovado pelo 
Senado e pela Câmara e vetado pelo Presidente da República (Veto nº 
39/2010), provoca grande mobilização dos gestores municipais pois se 
trata de um novo marco de prosperidade para os Municípios brasilei-
ros, pelo volume de recursos que serão injetados em suas economias a 
partir de 2011, estimado em R$ 3.354 bilhões para os Municípios e R$ 
325.230 milhões para os Estados.

Ao lado desses projetos, muitos dos quais remanescentes da 
pauta mínima de 2010, incluímos como parte da Agenda Legislativa da 
CNM o projeto de lei que trata da Reforma Tributária; o PLS 16/2008 que 
institui um novo rateio dos recursos oriundos do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e 
destinados ao custeio da assistência médico-hospitalar dos vitimados; o 
PLC 166/2010 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilida-
de Urbana; o PLS 266/2007 que trata das operações de arrendamento 
mercantil; o PL 3417/2008 que institui o Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar; e a PEC 53/2007 que modifica a legislação sobre 
os terrenos de marinha, dentre outros. 
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Por fim, na XIII Marcha incluímos nesta Agenda Legislativa uma 
“pauta negativa” com as proposições que tramitam no Congresso Nacio-
nal que são prejudiciais aos Entes municipais por onerar suas finanças, 
seja pelo aumento de despesas ou pela diminuição das receitas. Muitas 
dessas propostas ferem a autonomia municipal criando obrigações além 
daquelas previstas no art. 30 da CF. Outras determinam penalidades 
aos agentes políticos por delitos praticados no exercício do mandato, 
que extrapolam o limite da razoabilidade, sobrepondo-se ao previsto na 
Lei de Improbidade, no Decreto-Lei nº 201 e no próprio Código Penal. 
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PAUTA PRIORITÁRIA
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1. reGUlaMentaÇÃo da eMenda ConstitUCional 
nº 29, de 2000.

Corresponde ao atendimento do previsto no art. 198 da CF/88 e 
garante recursos e equilíbrio financeiro destinado ao custeio das ações 
de Saúde, por meio do PLP 306/2008 (PLS 121/2007), de autoria do 
senador Tião Viana.

O projeto define o porcentual que a União deverá aplicar em Saú-
de, nos moldes do já estabelecido para Estados-membros e Municípios, 
trazendo um aporte de recursos financeiros significativos para o setor. 

O projeto propõe a regulamentação dos §§ 2º e 3º do art. 198 
da CF/88, que determina a obrigatoriedade de lei complementar ser 
reavaliada pelo menos a cada cinco anos e estabelecer os porcentu-
ais mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de 
Saúde para cada Ente; rever critério de rateio dos recursos da União 
e dos Estados; normas de fiscalização das despesas com Saúde nas 
três esferas de governo, bem como normas de cálculo do montante a 
ser aplicado pela União. 

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Sem a definição de porcentuais mínimos obrigatórios para a União, 
há uma sobrecarga nos cofres municipais para o financiamento do setor 
Saúde. No ano de 2008 os Municípios gastaram em média 22% de suas 
receitas com as ações e serviços de Saúde.

A Câmara dos Deputados recebeu a proposta em maio de 2008 
para revisão e lá o projeto permanece até o momento. Com a demora 
na conclusão da votação, o SUS já perdeu o equivalente a R$ 70 bi-
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lhões. Só para os Municípios, a CNM estima que a perda passe dos R$ 
30 bilhões até o fim de 2011. Esses são valores que deixaram de ser 
investidos na Saúde dos brasileiros em razão da falta de empenho dos 
deputados federais. 

trAmItAção

Aguarda conclusão do processo de votação no plenário da Câ-
mara dos Deputados. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Conclusão da votação do PLP 306/2008 pela Câmara dos Depu-
tados, com a definição dos porcentuais mínimos de aplicação na Saúde 
para a União e manutenção dos atuais índices para os demais Entes. 

A proposta de criação de um novo tributo para o financiamento da 
Saúde (CSS) da forma como está proposta no projeto, nos moldes da 
antiga CPMF, não atende às reivindicações do movimento municipalista. 
Caso seja necessária a criação de um novo tributo, que este seja pro-
porcionalmente compartilhado com todos os Entes da Federação e não 
apenas para favorecer os cofres da União. 
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2. redistriBUiÇÃo dos roYalties e PartiCiPaÇÃo 
esPeCial de GÁs e PetrÓleo.

PROCESSO DE VETO Nº 39/2010 - do Poder Executivo, ao art. 
64 do Projeto de Lei que originou a Lei nº 12.351/2010, que promove 
redistribuição dos royalties e participação especial de petróleo e gás 
oriundos da plataforma continental para todos os Municípios brasileiros. 
Busca-se a sua derrubada para que, incluído na Lei, possa gerar maio-
res recursos para os Municípios brasileiros. 

A legislação vigente que distribui royalties e participação especial 
sobre gás e petróleo comete injustiça irreparável com os brasileiros em 
geral, pois entrega o usufruto dessa riqueza nacional para apenas duas 
unidades da federação e para pouquíssimos Municípios.

São princípios constitucionais a igualdade entre os brasileiros e 
a luta pelo equilíbrio no desenvolvimento e pelo bem-estar em âmbito 
nacional. 

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A CNM propõe que o veto do Presidente da República seja der-
rubado para que todos os brasileiros possam ser contemplados com o 
direito de usufruir dessa riqueza que é de todos os brasileiros.

O volume de recursos que chegarão aos cofres dos Municípios 
permitirá que boa parte dos problemas e deficiências hoje presentes, 
possam efetivamente ser enfrentados.

Os milhões que atualmente beneficiam apenas 29 Municípios no 
Brasil poderão somar no enfrentamento dos problemas na saúde pública 
em todo o país e acrescentar mais recursos na educação.
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O artigo vetado previa uma compensação por parte da União aos 
Estados e Municípios que eventualmente venham a sofrer perdas na 
sua arrecadação, evitando que haja descontinuidade administrativa ou 
quebra de contratos.

 Aguarda leitura e deliberação, em votação secreta, do plenário 
do Congresso Nacional. 

3. CoMitÊ de artiCUlaÇÃo Federativa – CaF

O PL 7388/2010 propõe nova redação e acrescenta dispositivo à 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, para instituir o Comitê de 
Articulação Federativa - CAF. 

A pretensão principal do Projeto é a de promover aprimoramento 
jurídico e político-institucional nas relações federativas, com ênfase nas 
relações entre a União e os Municípios.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

O projeto institui definitivamente, por lei, o Comitê de Articulação 
Federativa – CAF, que atualmente é a voz dos Municípios junto ao Po-
der Executivo Federal. 

Além disso, o relator da proposta acatou uma emenda aditiva ao 
projeto, sugerida pela área técnica da CNM, que garantirá uma repre-
sentação efetiva dos Municípios no Conselho de Articulação Federativa 
de forma mais consistente e forte – 18 representantes dos Municípios 
distribuídos igualitariamente entre as entidades representativas nacio-
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nais (CNM, FNP e ABM). Estas ficam reconhecidas como entidades Na-
cionais de Representação dos Municípios Brasileiros podendo receber 
recursos orçamentários específicos.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A aprovação desta proposição na forma do Substitutivo apresen-
tado pelo relator representará um avanço nas relações institucionais dos 
Municípios com o governo federal. 

trAmItAção

Tramita na Comissão de Finanças e Tributação, distribuída ao de-
putado Luciano Moreira para apresentar parecer. A CNM sugeriu uma 
emenda que foi apresentada pelo deputado Jerônimo Goergen.

4. PossiBilidade de assoCiaÇÃo de MUniCÍPios 
de ÂMBito naCional ProPor aÇÃo direta de 
inConstitUCionalidade e aÇÃo deClaratÓria de 
ConstitUCionalidade

A PEC 36/2009, apresentada pelo então senador Sérgio Zambia-
si, pretende incluir no rol de legitimados para propor Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) e Constitucionalidade (ADC) as entidades de 
representação de Municípios de âmbito nacional, objetivando, com isso, 
permitir a plena participação dos Entes locais no sistema de controle 
concentrado de constitucionalidade junto ao STF.
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! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A atual Constituição erigiu os Municípios à categoria de Entes 
federados autônomos. Contudo, tal status não veio acompanhado de 
prerrogativas essenciais para a consolidação dessa nova posição insti-
tucional. A não-representação do Município no Senado Federal e a falta 
de legitimidade para a propositura de ADI e ADC são exemplos dessas 
omissões federativas.

trAmItAção

Tramita no Senado Federal, aguardando inclusão na Ordem do 
Dia do plenário. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Pela aprovação.
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AGENDA DE 
ACOMPANHAMENTO 

LEGISLATIVO
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Área JUrÍdiCa

5. aProvaÇÃo do ProJeto de lei da CÂMara nº 
32/2007, QUe altera a lei de liCitaÇÕes.

Corresponde a uma atualização da Lei de Licitações com a incor-
poração de novos valores para as modalidades de compras e permitirá 
maior flexibilização dos sistemas de licitação eletrônica. Sugere mudan-
ças para aumentar a eficácia nos procedimentos licitatórios por meio do 
PLC 32/2007 (PL 7.709/2007), do Poder Executivo. 

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

É uma evolução legislativa que favorecerá a melhoria administra-
tiva e operacional dos procedimentos de aquisição de bens e serviços 
nos Municípios. Eles serão beneficiados com a possibilidade de inversão 
das fases da licitação, novos valores para compras e adequação à Lei 
Geral das MPE – 123/2006, ampliação do processo de divulgação pela 
Internet com a redução da obrigatoriedade de publicação em jornais de 
grande circulação, ampliação do uso do pregão, resolução de conflitos 
por meio de comitês de arbitragem e outros temas. 

trAmItAção

Aguarda deliberação do plenário do Senado Federal.
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

O movimento municipalista é a favor do projeto, com a ressalva 
de que deveriam ser revistos os valores de contratação em todas as 
modalidades de licitação. 

6. deFiniÇÃo de CriMe de resPonsaBilidade 
dos seCretÁrios MUniCiPais e titUlares de 
ProCUradoria JUrÍdiCa e de Controle interno

O PLC 134/2008 (PL 931/2007), do deputado Mauro Nazif, define 
como crimes de responsabilidade de secretários municipais e de titula-
res de órgãos municipais de procuradoria jurídica e de controle interno 
os atos definidos no art. 1º do Decreto-Lei 201/1967, quando por eles 
ordenados ou praticados, ainda que por ordem, e os atos por eles assi-
nados, juntamente com o prefeito.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Compartilhamento das responsabilidades e das atribuições com 
o prefeito, assegurando melhoria da gestão pública municipal e maior 
comprometimento dos agentes políticos em geral.
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trAmItAção

Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM é a favor do projeto, entendendo apenas que o controle 
interno não pode ser responsabilizado nos mesmos moldes dos agen-
tes políticos, visto que tem como função o apontamento da falta co-
metida, porém, não sendo de sua competência e responsabilidade a  
solução. 

7. vedaÇÃo de aPresentaÇÃo de eMendas 
ParlaMentares de CarÁter individUal

A PEC 550/2006, do deputado Jutahy Júnior, proíbe a apresen-
tação de emendas de caráter individual ao projeto de lei orçamentária 
anual; exige a identificação das emendas parlamentares ao orçamento, 
por meio de sistema eletrônico, e determina que a abertura de crédito 
extraordinário seja exclusivamente para situações de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública.
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! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

O § 3º do art. 167 da CF/88 prevê, atualmente, a possibilidade 
de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas urgentes 
comparadas com aquelas decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública. 

Na prática, o dispositivo é interpretado com enorme flexibilidade, 
aceitando-se a abertura de créditos para atender a qualquer despesa 
considerada urgente. Propõe a supressão da conjunção “como” para 
especificar que o crédito extraordinário somente poderá ser aberto para 
despesas decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pú-
blica, pacificando a doutrina e a jurisprudência sobre o assunto. Corrige 
as distorções nos processo de financiamento público em razão da pos-
sibilidade de apresentação de emendas individuais.

trAmItAção

Aguarda deliberação da CCJC na Câmara dos Deputados. Possui 
parecer pela sua admissibilidade. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM concorda plenamente com a proposta, tanto que, o movi-
mento municipalista é autor de PEC ainda mais ampla. 

Pela aprovação. 
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Área de FinanÇas

8. deFiniÇÃo do loCal de reColHiMento de iss nas 
oPeraÇÕes de arrendaMento MerCantil – leasinG

O PLS 266/2007 – Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, bus-
ca alterar o art. 3º da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, 
para dispor sobre o local do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil bancárias e financeiras, (leasing de quaisquer 
bens, inclusive cessão de direitos, obrigações, substituição de garantia, 
alteração, cancelamento e registro de contrato).

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Embora a Lei Complementar 116 tenha definido a incidência de ISS 
sobre as operações de arrendamento mercantil e que esta seja compe-
tência do Município onde ocorreu o fato gerador e não dos Municípios 
nos quais se deu a origem da operação, muitas instituições financeiras 
recolhem-na em outros Municípios, visto aplicarem alíquotas inferiores 
que vão até 0,2%.

trAmItAção

O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
Federal, aguardando parecer do senador Francisco Dornelles.
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Aprovação da matéria. A CNM apóia esta proposição por enten-
der que o ISS sobre as operações de leasing, financeiras ou bancárias, 
deva ser recolhido no domicilio onde se encontra o tomador do serviço, 
onde deverá ser efetuado o pagamento das parcelas pelas financeiras 
e bancos que operam o arrendamento mercantil.

9. aUtoriZaÇÃo Para os MUniCÍPios assUMireM a 
FisCaliZaÇÃo e a CoBranÇa do iMPosto de transMis-
sÃo CaUsa Mortis via ConvÊnios CoM os estados

A PEC 385/2009, do deputado Manoel Júnior, altera os artigos 
155 e 158 da CF/88 para conferir aos Municípios a opção de fiscalizar 
e cobrar, na forma da lei estadual, o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação (ITCMD) de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, tri-
buto inserido na competência dos Estados por meio de convênio. 

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A PEC também altera a repartição de receitas tributárias, prevista 
no art. 158 da CF/88, destinando a totalidade do produto da arrecadação 
do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos – ITCMD aos Municípios que optarem por realizar a 
fiscalização e a arrecadação do tributo.
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trAmItAção

Tem parecer pela sua admissibilidade na CCJC da Câmara dos 
Deputados aguardando deliberação.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Pela aprovação.

10. lei de QUalidade FisCal

O PLS 229/2009, do então senador Tasso Jereissati, estabelece 
normas gerais sobre plano, orçamento, controle e contabilidade pública, 
voltadas para a responsabilidade no processo orçamentário e na gestão 
financeira, contábil e patrimonial e altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 101 de 4 de maio de 2000 a fim de fortalecer a gestão fiscal 
responsável, além de providências.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

O projeto visa substituir e qualificar as administrações públicas. 
Trata-se de uma profunda mudança histórica e cultural, a qual abandona 
procedimentos que estão sendo realizados há quase 50 anos; envolve 
uma reestruturação desde a elaboração do orçamento até a divulgação 
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dos relatórios, demonstrativos e balanços apresentados para fins 
de prestação de contas.

trAmItAção

A proposta tramita no Senado Federal, tendo recebido parecer 
pela aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e encontra-se 
na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Aprovação com as emendas sugeridas pela CNM ao relator. 

11. CoMPensaÇÃo das redUÇÕes do iPi

A PEC 12/2009, do senador Flexa Ribeiro, altera o art. 159 da CF/88 
para determinar a compensação aos Estados, DF e Municípios dos be-
nefícios tributários e reduções temporárias de alíquotas concedidas pela 
União, relativos aos impostos referidos nos incisos I e II deste artigo.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A presente Proposta de Emenda à Constituição visa alterar o artigo 
159 da CF, para determinar a compensação aos Estados e Municípios 
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de benefícios tributários concedidos pela União referentes a impostos 
que são repartidos pelos Entes da Federação (a exemplo do IPI).

A CNM, diante da proposição, verifica que a PEC visa compensar os 
incentivos que o governo federal faz de forma indiscriminada e que afeta 
diretamente as contas dos Entes municipais, ferindo, inclusive, o Pacto 
Federativo. Sendo assim, a CNM é favorável à aprovação desta PEC.

trAmItAção

Aguarda designação na CCJC do Senado Federal.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Pela aprovação.

12. reForMa triBUtÁria

A PEC 31/2007 (PEC 233/2008) que propõe alterar o Sistema 
Tributário Nacional unifica a legislação do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, dentre 
outras providências.

A proposta tem por objetivo garantir percentuais mais justos na 
repactuação das receitas tributárias. A reforma tributária é o instrumen-
to que pretende reorganizar o processo de arrecadação e distribuição 
das receitas públicas no Brasil. Envolve a manutenção e a gestão de 
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todos os entes da federação. O principal tema em pauta é a garantia da 
neutralidade fiscal, ou seja, simplificação do sistema como um todo sem 
alterar os percentuais financeiros recebidos por cada ente da federação. 

A reforma tributária muda toda a estrutura de financiamento das 
administrações públicas no Brasil. Propõe para os Municípios a redução 
dos 23,5% do IR + IPI (Imposto de Renda e Imposto de Produtos Indus-
trializados) para um novo bolo tributário composto de IR+IPI CSLL+IVAF 
(Imposto de Renda + Imposto de Produtos Industrializados + Contribui-
ção Social sobre Lucro Liquido + imposto de Valor Agregado Federal). 

A reforma pretende simplificar o sistema, evitar a guerra fiscal, fa-
cilitar a operação do sistema tributário e evitar a sonegação. Apesar do 
consenso geral a favor da reforma, na discussão dos detalhes há pro-
cessos que causam um impacto significativo nos Municípios e precisam 
ser equacionados. São: 

1)  Validar se a redução dos 23,5% do IR + IPI para 12,01% do 
novo bolo tributário, composto de IPI + IR + CSLL + IVAF, 
garante a neutralidade fiscal (ou seja a mesma quantidade 
de recursos arrecadados atualmente).

2)  Possibilidade de o Estado aplicar recursos no Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento Regional - FNDR sem desvincular 
essa receita das transferências para os Municípios. (Evitar 
a possibilidade de desvinculação de receitas do Estado - 
DRE).  

3)  Desconstitucionalização  do dispositivo atual que reparte 
75%  da cota municipal do ICMS pelo valor adicionado de 
cada Município. 

4)  Participação dos Municípios no Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Regional – FNDR para repor as perdas pela extinção 
da Lei Kandir. (Definição do percentual de participação)
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 5)  Participação dos Municípios no Confaz, pois os Municípios 
detêm 25% do total de arrecadação do ICMS e devem ter 
assento no comitê que realiza a discussão desse imposto. 

trAmItAção

Aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos Deputados. 

13. ParCelaMento dos dÉBitos dos estados e 
MUniCÍPios CoM o FGts

O PLS 156/2008 propõe acrescentar dispositivo à Lei nº 8.036, 
de 11 de maio 1990, para dispor sobre o percentual máximo das pres-
tações do parcelamento de débitos dos Municípios e Estados para com 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Trata a proposta dos débitos de estados e Municípios com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O projeto altera a Lei nº 8.036, 
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências, para facultar ao estado e ao Município a opção 
pelo limite de 1% da correspondente parcela do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
como valor máximo de recursos a ser comprometido com a amortização 
de suas dívidas para com o FGTS.

Prevê ainda que a União, por sub-rogação, antecipará ao FGTS 
valor equivalente aos montantes apartados das cotas-parte do FPE e 
do FPM.
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! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

O objetivo do projeto é resolver as dificuldades financeiras que 
diversos Municípios, e alguns Estados, estão enfrentando devido ao en-
dividamento com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Alguns entes são obrigados a retirar parte significativa das suas receitas, 
no caso 3% do FPM, para depositar nas contas da CEF, comprometendo 
a prestação dos serviços públicos e o bem estar dos munícipes.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM é favorável à aprovação do projeto, pois acredita que irá 
contribuir para a diminuição do comprometimento das receitas e possi-
bilitar um melhor atendimento a população já que define o percentual 
máximo para parcelamento de débitos do FGTS.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aguardando 
designação de relator. 
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14. PaGaMento e distriBUiÇÃo dos roYalties do 
PetrÓleo

O PL 8051/2010, do Poder Executivo, dispõe sobre os royalties 
devidos em função da produção de petróleo, de gás natural e de ou-
tros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, em 
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, instituído pela Lei nº 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010, para os Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e órgãos da administração direta da União. Está apensado ao 
PL 1618/2003. 

Trata do pagamento e da distribuição dos royalties devidos em 
função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbo-
netos fluidos sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal 
e em áreas estratégicas, conforme disposto na Lei no 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Esta proposição recebe atenção especial da CNM, pois oportuni-
zou o oferecimento de uma emenda ao seu art. 4º, elaborada pela área 
técnica da CNM, diante do veto ao art. 64 da Lei nº 12.351/2010 que 
estabelecia critérios de redistribuição dos royalties do petróleo e partici-
pações especiais de petróleo e gás oriundos da plataforma continental 
para todos os Municípios brasileiros.
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Buscar a aprovação do projeto com a apresentação de uma emen-
da de plenário sugerida pela CNM, visando garantir mais recursos para 
os Municípios.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Minas e Energia, designado relator o de-
putado Fernando Jordão (PMDB-RJ).

15. redUÇÃo do CoeFiCiente do FUndo de 
PartiCiPaÇÃo dos MUniCÍPios

Trata-se do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 605/2010 proto-
colado pelo deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS), em 14 de dezembro 
do ano passado. Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de 
Participação dos Municípios que apresentaram redução do coeficiente 
para efeitos de repasse do FPM, como resultado do Censo de 2010. 
Idêntica proposição foi apresentada no Senado Federal, o PLS 320/2010. 

O projeto propõe que os Municípios que tiveram seus coeficientes 
do FPM reduzidos como resultado do Censo Populacional de 2010 terão 
esta redução de forma gradual no período de 2011 a 2020, por meio da 
aplicação de um porcentual redutor progressivo de 10% ao ano sobre 
os decréscimos resultantes da diminuição da população. 

Este redutor progressivo incidirá sobre a diferença positiva entre 
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o coeficiente fixado para o exercício de 2010 e o coeficiente calculado 
para os exercícios subsequentes em função do Censo, e será de 10% 
no exercício de 2011, 20% no exercício de 2012, 30% no exercício de 
2013, 40% no exercício de 2014 e 50% no exercício de 2015. 

A proposta, sugerida pela área jurídica da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), busca preservar o equilíbrio entre os coeficientes 
individuais do FPM, protegendo, momentaneamente, os entes cujos co-
eficientes diminuam em decorrência dos dados populacionais apurados 
pelo Censo de 2010. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou a população oficial de todos os Municí-
pios. Com base nesses dados, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
calculou os novos coeficientes individuais do FPM para 2011. Segundo 
a CNM, 172 Municípios sofreram reduções nos seus coeficientes, 378 
Municípios sofreram aumentos nos seus coeficientes e 4.987 mantém 
o mesmo coeficiente. 

Os Estados com o maior número de perdedores são: Bahia (41), 
São Paulo (26) e Rio Grande do Sul (13), Paraná (12), Pará (11) e 
Minas Gerais (10). Já os Estados com o maior número absoluto de 
Municípios ganhadores é o Maranhão (49), seguido do Pará (39) e de 
Pernambuco (25).

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Aprovação do projeto de lei complementar através de uma emen-
da de plenário que contenha a íntegra do texto do PLP 605, quando da 
deliberação do PLP 141/2007. Para que isto seja possível é indispen-
sável uma mobilização dos prefeitos dos Municípios afetados sobre os 
líderes de bancadas da Câmara dos Deputados. 
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trAmItAção

O PLP nº 605/2010 tramita apensado ao PLP nº 141/2007, de ori-
gem no Senado Federal, apresentado pelo senador Romero Jucá, que 
propunha a prorrogação do prazo para a recomposição das perdas dos 
coeficientes do FPM das Capitais dos Estados. Este projeto, aprovado 
pelo Senado Federal aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos 
Deputados. No Senado Federal o PLS 320/2010 tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça aguardando designação de relator.

16. CoMPensaÇÃo FinanCeira dos reCUrsos 
HÍdriCos

O PLS 315/2009 propõe alterar o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal nº 1, de 11 de 
janeiro de 1991, que trata da parcela pertencente aos Estados e Muni-
cípios do produto da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - 
CFRH. Reduz para 25% (vinte e cinco por cento) a parcela pertencente 
aos Estados e aumenta para 65% (sessenta e cinco por cento) a parce-
la dos Municípios alagados, referente à Compensação Financeira dos 
Recursos Hídricos (CFRH).

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

As áreas alagadas pelos reservatórios das usinas hidrelétricas 
causam prejuízos diretamente para os Municípios localizados junto à 
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sua bacia de retenção e captação, causando impactos sociais com a 
queda do número de empregos. A legislação atual garante uma com-
pensação de 45% aos Estados, 45% aos Municípios e 10% à União. 
Pretende-se aumentar este porcentual para 65% para os Municípios 
afetados.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Sua aprovação pelo Senado Federal da forma como foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fede-
ral, aguardando designação de relator. 

17. aUMento do rePasse de reCUrsos do FUndo 
naCional de seGUranÇa PÚBliCa Para os MUniCÍPios

O PLS 65/2007 propõe alterar a Lei nº 10.201, de 14 de feverei-
ro de 2001, para modificar as fontes de receita do Fundo Nacional de 
Segurança Pública e estabelecer a obrigatoriedade de repasse de, no 
mínimo, oitenta por cento dos recursos aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, mediante convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra 
modalidade estabelecida em lei, para aplicação em ações de seguran-
ça pública. Em 2003, a União aplicava nos Estados e Municípios, de 
forma direta, pouco mais de 6% dos recursos do FNSP; esse índice 
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pulou para 30% em 2004 e 53% em 2005. O reajuste para 80% dos 
recursos do Fundo tornará mais eficiente o combate à criminalidade.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Os Municípios a cada ano assumem mais e mais responsabilidades 
dos outros entes. Não tem sido diferente na área de segurança pública, 
na qual são chamados a contribuir cada vez mais.

 Diante desse quadro, é indispensável que sejam ampliados os 
recursos a serem repassados aos Entes locais.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Pela aprovação da proposição. 

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fede-
ral, aguardando designação de relator.

18. transFerÊnCia ParCela MUltas de trÂnsito 
Para os MUniCÍPios

O PLS 71/2007 altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para acrescentar 
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nova destinação de parcela das receitas arrecadadas com a cobrança 
de multas de trânsito aos Municípios. Objetiva transferir parte da arre-
cadação de multas de trânsito aplicadas em rodovias federais e estadu-
ais ao órgão executivo rodoviário do Município em que a infração tenha 
ocorrido, na proporção, respectivamente, de dez e cinco por cento.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A destinação de parcelas da arrecadação com multas de trânsito 
aplicadas em rodovias federais e estaduais. Para os Municípios é im-
portante pois permite maior investimento do ente local em sinalização, 
fiscalização e educação para o trânsito, dentre outros.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Pela aprovação.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal 
aguardando indicação de relator.
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19. CoMPensaÇÃo aos MUniCÍPios eM Casos 
de ConCessÃo oU aMPliaÇÃo de inCentivos oU 
BeneFÍCios de natUreZa triBUtÁria

O PLS nº 230/2009-Complementar altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras pro-
vidências, para exigir compensações no caso de atos de concessão ou 
ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária que impli-
quem redução dos montantes financeiros repartidos com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios.

Estabelece que os atos de concessão ou ampliação de incentivos 
ou benefícios de natureza tributária que provoquem redução na arreca-
dação de tributos discriminados nos arts. 157 a 159 da CF/88 deverão 
estar acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes para 
o conjunto de Estados e para o conjunto de Municípios, se uma ação 
federal, ou para o conjunto de Municípios, se uma ação estadual.

Garante que os atos de concessão, incentivos ou ampliação des-
ses benefícios entrarão em vigor somente depois de implementadas as 
medidas de compensação das perdas de receita demonstradas pela es-
timativa do impacto orçamentário-financeiro para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, se uma ação federal, ou para os Municípios, 
se uma ação estadual.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A presente proposição é de grande importância para os Municí-
pios, assim como para os Estados e Distrito Federal. Busca prevenir 



38 Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa

contratempos na administração da gestão pública causados pela adoção 
de políticas de incentivos fiscais por meio de renúncia de receitas. Em 
função disso uma de suas principais receitas dos Municípios, o FPM, é 
alterado por estrita iniciativa do Governo Federal promovendo deses-
tabilizações dos governos municipais, de seu planejamento e do aten-
dimento de suas ações básicas, propomos a presente alteração na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Ao governo municipal cabe promover ações que afetam direta-
mente o dia-a-dia das pessoas. A merenda escolar, o posto de saúde, a 
creche, o pavimento das ruas, a iluminação pública, o remédio básico, a 
drenagem, o transporte urbano, o saneamento, o esporte, a agricultura, 
enfim, a prefeitura é a instância de governo mais próxima do cidadão 
por isso está sempre sendo acionada e cobrada.

A grande maioria dos Municípios brasileiros depende, para prestar 
serviços mínimos básicos, dos recursos das transferências constitucio-
nais, em especial do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O 
Fundo é composto por 23,5% da arrecadação, pelo Governo Federal, 
dos impostos sobre renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI). 
Os recursos correspondentes são distribuídos aos Municípios, principal-
mente, na proporcionalidade dos seus habitantes.

As renúncias fiscais afetam diretamente o volume de recursos a 
serem arrecadados por meio do IR ou do IPI. Portanto, afetarão o mon-
tante de recursos do FPM. Trata-se de incentivos dados pela União com 
recursos que, em parte, pertencem a terceiros.

Assim, a presente proposição de natureza complementar em boa 
hora apresentada, é de interesse fundamental para os Municípios bra-
sileiros. 
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Garantir a aprovação do projeto de lei. 

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça aguardando indi-
cação de relator.

20. reeQUiliBrio de Contratos de oPeraÇÕes de 
CrÉdito de lonGo PraZo  ContraÍdos 
anteriorMente À lrF.

O PLS 75/2011 de autoria do Senador Ricardo Ferraço propõe a 
inserção de um §3º ao art. 35 da LRF com o objetivo de permitir a rene-
gociação ou novação de contratos firmados entre os entes que estejam 
causando desequilíbrio econômico-financeiro.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Os Municípios que contraíram operações de crédito em função de 
alterações substanciais em variáveis da economia (taxa de juros e infla-
ção) e cujos contratos tenham se tornado prejudiciais a uma das partes 
poderão, de comum acordo, revisar tais contratos levando até a um pa-
gamento menor das prestações mensais da dívida, acarretando em um 
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parcial aumento da disponibilidade financeira de Estados e Municípios 
com uma redução não significativa de seu superávit primário. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Pela aprovação do projeto de lei. 

trAmItAção

Com a relatoria da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, 
aguardando parecer.
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Área de edUCaÇÃo

21. alteraÇÃo do valor e ParÂMetro de 
atUaliZaÇÃo do Piso salarial do MaGistÉrio

O PL 3.776/2008, do Poder Executivo, altera o art. 5º. da Lei 
11.738/2008 para estabelecer como parâmetro de atualização do valor 
do piso o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, em substitui-
ção ao crescimento do valor mínimo nacional por aluno/ano no Fundeb.

Também tramita no Congresso Nacional o PLS 325/2010, do Se-
nador Cristovam Buarque, que propõe a atualização do valor do piso 
salarial do magistério público utilizando-se o mesmo percentual de cres-
cimento do valor mínimo por aluno do Fundeb, sendo garantido, em 
qualquer hipótese, índice de reajuste igual ao concedido aos Senado-
res da República para o mesmo exercício. Para 2011, o projeto prevê 
que o aumento do piso dos professores será o mesmo concedido aos 
Senadores da República para o ano de 2011, ou seja, de 61,8%. Por 
fim, o PL 698/2011, do Deputado Romero Rodrigues, aumenta o valor 
do piso para R$ 2.180,00. 

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A atual regra de atualização do valor do piso gera uma elevação 
contínua dos gastos com a remuneração do magistério, pois tem como 
base o crescimento do Fundeb. Por essa razão, a aprovação do PL 
3776/2008 causará menos impactos aos Municípios.
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Em relação aos projetos 325/2010 e 698/2011, é importante res-
saltar que essas propostas podem acarretar prejuízos para a gestão 
municipal, tendo em vista que a partir de abril de 2011 o piso passou a 
ser considerado como o vencimento inicial da carreira dos professores, 
ou seja, todas as vantagens pagas aos professores serão calculadas 
sobre o valor definido. Assim, qualquer aumento no valor do piso e na 
forma de atualização gera impactos na folha de pagamento municipal. 
Por isso, sugere-se a rejeição dessas proposições. 

trAmItAção

O texto do PL 3776/2008 foi alterado pelo Senado Federal e retor-
nou à Câmara onde aguarda deliberação do plenário. O PLS 325/2010 
tramita na Comissão de Educação do Senado onde aguarda parecer 
do relator, e o PL 698/2011 ainda não foi distribuído nas Comissões da 
Câmara dos Deputados.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Rejeição das alterações feitas pelos senadores no PL 3776/2008, 
ou seja, aprovação do texto final da Câmara dos Deputados e rejeição 
das demais propostas. 
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22. Maior PartiCiPaÇÃo da UniÃo no FinanCiaMento 
do transPorte esColar e reGUlaÇÃo da neGoCiaÇÃo 
entre estados e MUniCiPios Para o transPorte

O PL 1.252/2007, do deputado Ruy Pauletti, com a apensação 
do PL 3.417/2008, do Executivo federal, eleva a participação da União 
no custo do transporte escolar dos alunos em igualdade com Estados 
e Municípios. O PL 3.417/2008 define critérios para a prestação do ser-
viço de transporte de alunos entre Estados e Municípios, em regime de 
colaboração. Também tramita no Congresso o PLS 526/2009, da Sena-
dora Marisa Serrano, que amplia a extensão do Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) aos alunos universitários resi-
dentes em Municípios distantes daquele em que se localiza a instituição 
de ensino superior.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

Os projetos diminuirão a sobrecarga dos Municípios que arcam 
com o custo do transporte dos alunos que são de responsabilidade dos 
Estados e da União. O PL 1252/2007 aumenta os recursos federais no 
financiamento do transporte e o 3417/2008 busca diminuir os prejuízos 
que os Municípios vêm enfrentando na divisão de responsabilidades 
com a oferta do transporte dos alunos da zona rural. Já o PLS 526/2009 
garante assistência técnica e financeira da União na oferta de serviços 
como o transporte universitário, ou seja, os Municípios que realizam o 
transporte universitário intermunicipal terão aporte de recursos para ma-
nutenção desse serviço.
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trAmItAção

Na Comissão de Educação o PL 1252/2007 foi rejeitado, sendo 
aprovado apenas o PL 3417/2008. O projeto tramita na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, aguardando indicação de parecer. O PLS 526/2009 
está na Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando designação 
de relator.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Aprovação de ambas as propostas.

23. CorreÇÃo dos valores do ProGraMa naCional 
de aliMentaÇÃo esColar – Pnae Pela variaÇÃo do 
ÍndiCe naCional de PreÇos ao ConsUMidor – inPC

O PL 5.690/2009, do deputado Manoel Júnior, altera o art. 6º da 
Lei 11.947/2009 para prever que os valores per capita do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – Pnae sejam corrigidos, anualmen-
te, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 
item alimentação. 
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! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

O PL garante a correção anual do per capita da merenda escolar, 
repassado pelo Pnae, assegurando também que o valor atualmente re-
passado não sofra redução nem congelamento ao longo do tempo. Além 
de estabelecer em lei reajuste anual, também é importante a garantia de 
recuperação das perdas de valor que a merenda escolar teve ao longo 
do tempo. Por esta razão, a CNM sugeriu emenda, propondo que o per 
capita não seja inferior a R$ 0,42.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Educação. A CNM sugeriu uma emenda.

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Aprovação.
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Área da saÚde

24. alteraÇÃo do rateio dos reCUrsos Para 
CUsteio da assistÊnCia MÉdiCo-HosPitalar das 
vÍtiMas de aCidente de trÂnsito

O PLS 16/2008, do senador Marconi Perillo, propõe alteração do 
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
dispõe sobre o repasse à Seguridade Social de 50% do valor total do 
prêmio recolhido com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT. Pelo proposto, 
os 50% atualmente destinados para o custeio da assistência médico-
-hospitalar receberão nova composição de distribuição: 35% ao Fundo 
Nacional de Saúde e 15% aos Fundos Estaduais e Municipais de Saú-
de, exclusivamente para custeio da assistência médico-hospitalar dos 
segurados vitimados em acidentes de trânsito.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

O atendimento dos vitimados de acidentes de trânsito é efetuado 
nas redes estaduais e municipais. Segundo dados divulgados no portal 
do Datasus, de março a abril de 2010, houve 4.737 estabelecimentos 
públicos de urgência cadastrados e organizados por esfera administrativa 
da seguinte maneira: 4.034 municipais (85,16%); 640 estaduais (13,51%); 
e 63 federais (1,33%). Os Municípios pagam a maior parte dessa conta. 
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trAmItAção

Tramita na Comissão de Assuntos Sociais, distribuído ao senador 
Clésio Andrade para apresentar parecer. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM entende que o rateio deve seguir a orientação das infor-
mações de Saúde, disponíveis nos sistemas oficiais de informações, 
propondo que dos 50% destinados à assistência médico-hospitalar, 20% 
devem ser transferidos aos Fundos Municipais de Saúde, 15% aos Fun-
dos Estaduais e 15% ao Fundo Nacional de Saúde. 
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Área de saneaMento

25. diretriZes naCionais soBre saneaMento BÁsiCo

O PLS 96/2010, da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Se-
nado Federal propõe alterar a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previstos no art. 175 da CF/88, e dá outras providências, 
a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais 
de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, e a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico e dá outras providências, para estabelecer 
a isonomia entre empresas públicas, sociedades de economia mista e 
empresas privadas para a prestação de serviços públicos. 

Trata das diretrizes nacionais sobre o saneamento básico. A pro-
posição atende integralmente os interesses dos Municípios brasileiros 
no que diz respeito a gestão dos serviços de saneamento básico, am-
pliando o nível de competição entre os prestadores desse serviço, tanto 
no que se refere à sua qualidade, como na fixação das tarifas que serão 
arcadas pelos usuários.

Atualmente os Municípios atendidos pelas companhias estaduais 
sofrem pressão muito forte dos governos para não assumirem a titularida-
de dos serviços de saneamento, conforme determina a lei nº 11.445/07, 
inviabilizando o seu desenvolvimento pela falta de investimentos das 
operadoras estaduais. 
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM apóia a aprovação. Várias companhias estaduais foram 
extintas pelos motivos citados e a aprovação deste projeto de lei trará 
como consequência maior flexibilidade para os Municípios que têm ne-
cessidade de fortes investimentos no setor de saneamento básico.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando parecer. 
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Área de MoBilidade UrBana

26. diretriZes naCionais do transPorte Coletivo 
UrBano

O PLC 166/2010, do deputado Alberto Goldman, estabelece di-
retrizes gerais para o setor de transporte coletivo urbano, nos campos 
do planejamento, gestão e no desenvolvimento das operadoras públi-
cas e privadas, com regras básicas de cobertura de custos e da forma 
de prestação do serviço, ressaltando a efetiva prioridade do transporte 
coletivo sobre o individual e a necessidade de reforço do financiamen-
to e melhoria do controle financeiro visando, fundamentalmente, aos 
direitos do cidadão na utilização desse serviço público de natureza 
essencial. 

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A proposição estabelece o balizamento requerido para que o setor 
de transporte coletivo urbano consiga promover o desejado salto quali-
tativo em seu funcionamento.

trAmItAção

 A proposta já foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputa-
dos. No Senado Federal foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e tramita agora na Co-
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missão de Desenvolvimento Regional e Turismo onde recebeu parecer 
pela aprovação do senador Eduardo Amorim. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM apresentou uma emenda substitutiva global à relatora da 
proposta na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, aperfeiço-
ando a proposição. Esta emenda foi parcialmente acatada e faz parte 
do substitutivo aceito pela dita Comissão. 

A CNM apóia a aprovação com as alterações propostas.
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Meio aMBiente

27. CÓdiGo aMBiental Brasileiro (CÓdiGo 
Florestal)

O PL 1.876/1999, do deputado Sérgio Carvalho, trata do Código 
Ambiental Brasileiro, que estabelece a Política Nacional de Meio Am-
biente, definindo os bens que pretende proteger e criando os instrumen-
tos para essa proteção; cria a política geral de Meio Ambiente urbano. 

A este projeto de lei estão apensados os Projetos 4.524/2004, 
4.091/2008, 4.395/2008, 4.619/2009, 5.226/2009, 5.367/2009, 5.898/2009, 
6.238/2009, 6.313/2009 e 6.732/2010.

! A ImportâncIA pArA 
os munIcípIos

A aprovação do Código Ambiental Brasileiro será fundamental 
para cobrir as lacunas existentes na legislação vigente e poderá criar 
os instrumentos de atuação mais eficazes no processo de fiscalização 
e manutenção de nossos recursos ambientais. 

trAmItAção

O projeto foi aprovado por uma Comissão Especial na forma de 
um Substitutivo, e aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos 
Deputados.
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

Aprovação do Substitutivo apresentado. 

28. Cria FUndo de reParaÇÃo de danos aMBientais

O PL 623/2003 propõe acrescentar dispositivo à Lei nº 10.636, 
de 30 de dezembro, de 2002, que dispõe sobre a aplicação dos recur-
sos originários da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 
- CIDE. Cria o Fundo para Reparação de Danos Ambientais Causados 
por Poluição por Hidrocarbonetos, que será contemplado com recursos 
da CIDE-Combustível.

Trata-se de projeto de lei que objetiva incluir o art. 4º-A na Lei nº 
10.636, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos originários da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico (CIDE). O art. 4º-A prevê a criação do Fundo para a Reparação 
de Danos Ambientais Causados por Poluição por Hidrocarbonetos, fun-
do apenas contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) e destinado a implementar ações urgentes para 
a recuperação de danos ambientais decorrentes de poluição por hidro-
carbonetos.

trAmItAção

Tramita na Comissão de Finanças e Tributação no aguardo de relator.
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A CNM sugeriu uma emenda modificativa de forma a resguardar 
recursos dos Municípios que seriam, conforme a proposição, usados na 
composição do Fundo. 
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assistÊnCia soCial

29. orGaniZaÇÃo da assistÊnCia soCial

De origem do Poder Executivo, propõe alterar a Lei nº 8.742 de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistên-
cia Social.

O projeto estabelece regras gerais quanto à gestão, o controle 
social, o monitoramento e a avaliação da política de assistência social, 
além de promover ajustes pontuais na Lei Orgânica da Assistência So-
cial (LOAS), como as definições de benefícios eventuais e do critério de 
acesso ao benefício de prestação continuada. 

O projeto ainda enumera objetivos para o Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS) e sua composição descentralizada e partici-
pativa, integrada pelos três entes federativos; reduz para 65 (sessen-
ta e cinco) anos a idade mínima para o idoso receber o benefício de 
prestação continuada; define a proteção social básica e especial; cria 
o CRAS e CREAS.

trAmItAção

Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado Fede-
ral. Tramita agora na Comissão de Assuntos Econômicos com relatório 
favorável ao projeto. 
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reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A Confederação Nacional de Municípios é favorável considerando 
a redução da idade para 65 anos para o recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada, como também pela criação dos Centros de Re-
ferência de Assistência Social, os quais poderão gerar uma referência 
nos Municípios, ampliando a rede de encontros sócio-educativos para 
os jovens e adolescentes.
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PAUTA NEGATIVA

As proposições discriminadas a seguir, que tramitam na Câma-
ra e Senado Federal, constituem o que chamamos de “pauta negativa” 
porque, se transformadas em norma jurídica, poderão onerar as finan-
ças municipais pelo aumento das suas despesas ou redução das suas 
receitas. Muitas delas ferem a autonomia municipal criando obrigações 
além daquelas previstas no art. 30 da CF. Outras determinam punições 
aos agentes políticos por delitos praticados no exercício do mandato, 
extrapolando o limite do razoável no estabelecimento de penalizações, 
muitas delas já previstas na Lei da Improbidade Administrativa, no De-
creto-Lei nº 201 e no próprio Código Penal. 
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eM disCUssÃo na CÂMara dos 
dePUtados

30. reGUlaMentaÇÃo da Carreira de ProCUrador 
MUniCiPal

A PEC 153/2003 propõe regulamentar a carreira de Procurador 
Municipal. Cria cargo de Procurador Municipal organizado em carreira. 
Realização de concurso público. Altera a redação do art. 132 da CF/88, 
incluindo os Procuradores Municipais no caput deste artigo, e também 
mais um parágrafo, equiparando-os aos Procuradores dos Estados e 
Distrito Federal.

Na mesma linha e proposta idêntica também está pronta para ser 
votada a PEC 358/2005, originária do Senado Federal e apresentada 
pelo deputado Maurício Rands, através de uma emenda aditiva. 

ImpActo

Sujeição do prefeito a um Procurador que não é de sua confian-
ça; inchaço da folha de pagamento e responsabilização futura do Ente; 
desnecessidade de Procurador Municipal em Municípios com menos de 
100.000 habitantes. 

A inclusão na CF/88 de uma carreira para Procuradores através de 
concurso público acarretará considerável aumento nas despesas de pes-
soal dos Municípios, conforme verificado em estudos técnicos da CNM. 

A grande maioria dos Municípios brasileiros não tem Procuradores 
em seus quadros, terceirizando quando necessário. 
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A PEC 153/2003 e a PEC 358/2005 aguardam inclusão na Ordem 
do Dia do plenário da Câmara dos Deputados. 

A CNM entende que os pequenos Municípios não precisam de uma 
procuradoria organizada pois não há demanda para esse encargo, ex-
tremamente oneroso. Além disso, os Municípios dificilmente contam com 
profissionais disponíveis, preparados e dispostos a seguir uma carreira 
pública num pequeno Município que muito pouco poderá lhe pagar. Se 
equiparados então, o orçamento municipal não terá como arcar com o 
salário além certamente de tal norma vir a contrariar o disposto no inci-
so XI do art. 37 da CF/88.

31. vinCUlaÇÃo de reCeita Para PreservaÇÃo da 
CUltUra e do PatriMÔnio naCional

A PEC 324/2001 propõe vincular 1% das receitas do Município para 
aplicação na preservação da cultura e do patrimônio cultural nacionais.

Acrescenta mais um dispositivo na CF/88, o art. 216-A, para ins-
tituir percentuais permanentes aplicáveis na preservação do patrimônio 
cultural brasileiro e na produção e difusão da cultura nacional. Esses 
percentuais são de 2% para a União, 1,5% para os Estados e 1% para os 
Municípios, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida 
a proveniente de transferências. Caso não aplique o valor resultante des-
se percentual o Município poderá sofrer intervenção federal ou estadual. 

No mesmo sentido, a PEC 458/2010 destina no mínimo 3% das 
receitas tributárias dos Municípios para a manutenção e desenvolvimento 
da cultura. Prevê alteração no art. 215 da CF acrescentando parágrafos 
estabelecendo que a União, os Estados, o DF e os Municípios aplicarão, 
no mínimo, três por cento da receita resultante de impostos, compreen-
dida e proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 
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da cultura. Obriga ainda a organizar, em sua estrutura, um órgão gestor 
sob a forma de Secretaria Municipal, Diretoria, Fundação ou Conselho 
específico de Cultura, para gerir e aplicar os recursos referidos acima.

ImpActo

Ambas as PECs desconsideram a autonomia do Ente Município e 
obrigam mais uma indexação do orçamento municipal, além de ampliar 
a máquina administrativa e produzir aumento das despesas com o pes-
soal. Por esses motivos não são de interesse dos Municípios brasileiros. 

trAmItAção

A PEC 324/2001 aguarda inclusão na Ordem do Dia da Câmara 
dos Deputados, enquanto que a PEC 458/2010 aguarda parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça. 

32. vinCUlaÇÃo de 1% das reCeitas Para UM FUndo 
de HaBitaÇÃo de interesse soCial.

A PEC 285/2008 vincula 1% das receitas para um fundo de habi-
tação de interesse social. 

 Acrescenta um artigo (96) no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da CF/88 para determinar que em um período de 20 anos, 
ou até a eliminação do déficit habitacional, a União, Estados e Municípios 
destinem recursos nas respectivas leis orçamentárias anuais, recursos 
aos respectivos fundos de habitação de interesse social. 
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No caso dos Municípios e Distrito Federal, a destinação será de 
no mínimo 1% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alí-
nea “b” e § 3º. Os Municípios com menos de vinte mil habitantes ficam 
dispensados de instituir fundo de habitação de interesse social próprio.

ImpActo

Esta proposição não é de interesse dos Municípios brasileiros.
Ela desconsidera a autonomia do ente local e amplia o engessamento 

dos orçamentos dos Municípios, inviabilizando qualquer administração. 

trAmItAção

Aguarda inclusão na Ordem do Dia da Câmara dos Deputados. 

33. CriaÇÃo do CarGo de adMinistrador MUniCiPal

A PEC 317/2004 acrescenta artigo no Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias para instituir a carreira de Administrador Munici-
pal, por meio de concurso público. Lei federal estabelecerá, no prazo de 
180 dias, contados a partir da promulgação desta Emenda, o número 
de cargos de Administrador Municipal, fixado de acordo com a popula-
ção do Município, e as normas acerca do provimento e da organização 
em carreira.
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ImpActo

Proposta flagrantemente inconstitucional (arts. 29 I e 30, V, da 
CF/88) e apesar disso tem parecer pela sua admissibilidade na CCJC. 

Imagine uma proposta de criação do cargo de Administrador Es-
tadual e de Administrador Federal. Por que não?

Realmente a Federação Brasileira existe apenas no papel, pois é 
vergonhoso que no parlamento brasileiro tramite matéria com esse teor.

Para que prefeito?

trAmItAção

Aguarda deliberação da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados.

34. inClUsÃo de BeneFÍCios traBalHistas Para 
servidor CoMissionado

A PEC 53/2007 propõe nova redação § 3º do Art. 39 da CF/88 de 
forma a permitir que seja garantido ao servidor de cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração direito a aviso prévio, seguro desem-
prego, FGTS, entre outros. 
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ImpActo

Interfere na autonomia dos Entes, amplia as despesas com o pes-
soal e dificulta a nomeação e exoneração ad nutum, que é característica 
do cargo em comissão.

Extingue a figura do cargo em comissão e possibilita o ingresso 
no serviço público, sem concurso público, já que oferece ao detentor de 
cargo em comissão a condição de empregado público. 

Recria o trenzinho da alegria!

trAmItAção

Aguarda criação e instalação de Comissão Especial na Câmara 
dos Deputados.

35. CriaÇÃo de CarGos de aGente de CoMBate Às 
endeMias

O PL 7495/2006, cujo texto original foi aprovado pelo Senado Fe-
deral (PLS 270/2006) propõe a regulamentação dos §§ 4º e 5º do art. 
198 da CF/88, dispondo sobre o aproveitamento de pessoal amparado 
pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 
de fevereiro de 2006. A ele foram apensados para tramitação em con-
junto 11 outros projetos de lei.
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ImpActo

Todos os projetos apensados desrespeitam a autonomia municipal, 
da mesma forma como fazem as Emendas Constitucionais nºs 51/2006 
e 63/2010. A CNM não concorda com esta Emenda por transferir a res-
ponsabilidade de um programa federal para os Municípios, responsáveis 
pela contratação de 99% dos agentes comunitários de saúde e 96% dos 
agentes de combate às endemias, deixando à União a competência de 
prestar assistência financeira complementar para o cumprimento do piso 
salarial. Também não concorda com as demais propostas apensadas ao 
PL 7495/2006, por ferirem a autonomia dos Municípios em estabelecerem 
seus regimes jurídicos, elaborarem seus quadros de pessoal e tabela de 
remunerações de acordo com suas especificidades e capacidades locais.

Ressalta-se que qualquer projeto de lei de origem do poder legisla-
tivo que proponha a criação de cargos para Estados e Municípios e que 
imponha a obrigação de pagar vantagens, interfere nas competências 
do poder executivo determinadas na CF/88. 

O Movimento Municipalista quer que a União regulamente por lei 
a Política Nacional da Atenção Básica de Saúde incorporando o Pro-
grama Saúde da Família, agentes comunitários de saúde, saúde bucal, 
núcleo de apoio à saúde da família e vigilância básica em saúde, defi-
nindo competências e porcentuais de financiamento para cada esfera de 
gestão. Quer ver respeitada a autonomia dos Municípios na definição do 
regime jurídico, quadro de recursos humanos e tabela de remunerações 
de acordo com sua realidade e capacidades técnica, administrativa e 
financeira, assim como a necessidade local.
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trAmItAção

Aguardando parecer da Comissão Especial.

36. ensino FUndaMental eM teMPo inteGral

O PL 7650/2006 propõe alteração na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação para instituir jornada de tempo integral nas escolas no prazo 
de cinco anos. 

ImpActo

Embora o projeto de lei defina que para a implementação do ensi-
no fundamental integral haverá o apoio técnico e financeiro da União, o 
que atende aos interesses municipalistas e é previsto pela CF/88 (inci-
so VI do art. 30), a proposta não especifica como a União irá colaborar 
com os Municípios e estados. 

Considerando que para a implementação do ensino de tempo in-
tegral serão necessárias várias ações de ordem estrutural para adequa-
ção das escolas com novos espaços para atividades desportivas, artís-
ticas e culturais, além da oferta de um número maior de refeições aos 
alunos, que permanecerão na escola por 8 horas diárias, estas ações 
precisam estar previstas em lei para que seja garantida a assistência 
financeira da União. Se isso não acontecer, irão onerar os cofres muni-
cipais que serão obrigados a investir em obras físicas, contratação de 
mais professores, etc. 
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trAmItAção

Aguarda deliberação na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados.

37. PareCeres JUrÍdiCos eM liCitaÇÕes Feitos Por 
assessor JUrÍdiCo ConCUrsado oCUPante de CarGo 
eFetivo

O PL 6876/2006 propõe alteração na Lei das Licitações para de-
terminar que os pareceres jurídicos das licitações sejam elaborados de 
forma exclusiva por procurador ou assessor jurídico ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal do órgão público 
ou entidade licitante.

ImpActo

A aprovação deste projeto de lei obrigará os entes locais a abri-
rem concurso público para advogado especialista em licitações, com 
evidente aumento na folha de pagamento, onerando sobremaneira as 
despesas com o pagamento do funcionalismo. Prejudica principalmente 
os Municípios de pequeno porte, que são a maioria no País e nos quais 
os processos licitatórios são poucos e de pequeno valor, não havendo 
a necessidade de um servidor especialmente destinado para o cumpri-
mento dessa obrigação.
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trAmItAção

Aguarda deliberação da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados.

eM disCUssÃo no
senado Federal

38. inClUsÃo de dois ProFessores na sala de aUla

O PLS 277/2007 propõe alteração da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para 
determinar que as turmas nas quais estejam matriculadas crianças de 
cinco e seis anos de idade tenham, no máximo, 25 alunos que contarão 
com dois professores regentes. 

ImpActo

Com essa exigência será necessário contratar mais professores, 
dobrando a despesa com folha de pagamento do magistério nos Mu-
nicípios e estados e estes já inviabilizados pelo impacto da Lei do Piso 
Salarial (Lei nº 11.738), que prevê, dentre outras coisas, o aumento do 
período reservado para planejamento (1/3 da carga horária), o que oca-
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sionaria um significativo impacto financeiro, em razão do aumento de 
profissionais que deverão ser contratados para assegurar tanto o que 
determina o PLS, quanto o que estabelece a lei do piso.

Por outro lado, não compete ao Poder Legislativo Federal esta-
belecer as regras de funcionamento da prestação dos serviços dos en-
tes locais, matéria da exclusiva competência destes conforme o art.30 
da CF/88.

trAmItAção

Aguarda deliberação da Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado (CAE).

39. PUniÇÃo Pela aPliCaÇÃo indevida re reCUrsos 
do ProGraMa naCional de aliMentaÇÃo esColar – 
Pnae

 O PLS 182/2005 estabelece alteração no Decreto-Lei 201/1967 
que dispõe sobre os crimes de responsabilidade de Prefeitos e Verea-
dores, inserindo um novo inciso (XXIV) para definir como crime de res-
ponsabilidade do Prefeito Municipal a aplicação indevida de recursos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que impliquem na 
suspensão do oferecimento da merenda escolar, bem como a omissão 
no dever de prestar contas dos recursos aplicados, no prazo e na forma 
definidos pelas normas do Programa.

Além disso, insere ainda um novo parágrafo (3º) ampliando o pra-
zo de inabilitação do Prefeito para o exercício de cargo ou função pú-
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blica, de cinco para oito anos, no caso de cometimento deste crime de 
responsabilidade.

ImpActo

A CNM discorda do excessivo rigor da proposta que prevê a inabi-
litação do Prefeito e também a sua prisão. Os Prefeitos não são crimino-
sos e nem responsáveis pelas mazelas do País. Além disso, já existem 
inúmeros diplomas legais que dispõe sobre a responsabilização dos 
gestores nos casos de gestão indevida de recursos como é o caso da 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92) que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

trAmItAção

Aguarda inclusão na Ordem do Dia do Senado Federal.

40. resPonsaBiliZaÇÃo dos Gestores MUniCiPais 
Por aÇÕes de natUreZa edUCaCional

O PLS 540/2007 – Complementar insere o art. 72-A na Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para prever a responsabilização 
dos gestores municipais que descumprirem deveres de natureza educa-
cional, como: deixar de oferecer vagas nas escolas a todas as crianças 
com idade entre 4 e 17 anos; deixar de assegurar a todas as escolas as 
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condições mínimas de higiene, conforto e todas as condições para as-
segurar o bom aprendizado; deixar de oferecer curso de alfabetização a 
qualquer jovem ou adulto com mais de 15 anos que procura alfabetizar-
-se; permitir que crianças em idade escolar estejam nas ruas, em horário 
escolar, desacompanhadas dos pais; deixar de cumprir em seu Muni-
cípio as metas educacionais definidas pelo Plano de Desenvolvimento 
da Educacional do Governo Federal – PDE; não cumprir, integralmente, 
seus compromissos com os professores da rede pública, tanto nos as-
pectos salariais como nos programas de formação. Infringindo a Lei o 
gestor público será denunciado ao Ministério Público. 

ImpActo

A educação passou a ser responsabilidade apenas do Município?
A proposta é eivada de inconstitucionalidades por invadir compe-

tência do Ente Municipal. Trata a educação nacional como se somente 
ela fosse responsabilidade dos Municípios. Como as demais propostas 
e como tem sido de praxe nos últimos tempos, transfere responsabili-
dades sem a contrapartida de recursos. Por esse motivo a CNM é con-
trária à sua aprovação. 

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado aguar-
dando designação de relator. 
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41. ConselHos tUtelares

O PLS 119/2008 propõe alterar o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente determinando que em cada Município haja, no mínimo, dois Con-
selhos Tutelares, criados e mantidos pela municipalidade e compostos 
de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 
cinco anos, permitida uma recondução, atividade disciplinada por Lei 
Municipal. 

Ao Conselheiro Tutelar é assegurada a percepção de todos os 
direitos trabalhistas e sociais previstos na CF/88 aos trabalhadores em 
geral, em especial o 13% salário; férias anuais remuneradas com 1/3 
constitucional; licença-gestante; licença-paternidade; licença para tra-
tamento de saúde; inclusão em planos de saúde oferecidos pela União 
ao funcionalismo público federal.

O Conselheiro Tutelar será equiparado a servidor público federal 
e seus vencimentos serão pagos pelos cofres públicos da União, nos 
mesmos moldes dos servidores públicos federais.

ImpActo

A CNM apóia o projeto original. Entretanto, discorda do Substituti-
vo apresentado pela senadora Patrícia Sabóya quando estabelece que 
a remuneração do conselheiro tutelar, estabelecida em lei municipal, 
será de, no mínimo, trinta por cento e no máximo cinqüenta por cen-
to da remuneração do vereador, assegurando, durante o exercício do 
mandato, que o conselheiro tutelar terá assegurado os mesmos direitos 
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sociais conferidos aos demais servidores municipais, inclusive quanto 
ao desconto previdenciário. Certamente este dispositivo, se aprovado, 
irá desequilibrar as contas dos Municípios. 

Em um Município com menos de 5000 habitantes o que farão dois 
Conselhos Tutelares?

Com que facilidade são criadas obrigações para os outros cum-
prirem!

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça aguardando re-
latório. A CNM manifestou ao relator sua discordância ao Substitutivo. 

42. GratiFiCaÇÃo de assidUidade aos ProFessores 
do ensino FUndaMental

O PLS 266/2010 torna obrigatória a criação, pelos Estados, Muni-
cípios e Distrito Federal, da gratificação de assiduidade dos professores 
do ensino fundamental. Determina que os Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal ficam obrigados a instituírem, nos seus planos de cargos 
e vencimentos dos professores do ensino fundamental, a Gratificação de 
Assiduidade, nos valores correspondentes ao vencimento previsto para 
o mês de dezembro, pagos em parcela única por ocasião do pagamento 
do décimo terceiro salário. 

Serão beneficiários da vantagem os professores, no exercício das 
suas funções, que tiverem cem por cento de frequência da sua jornada 
regular de trabalho.

Além disso, obriga os Municípios, no que se refere ao ensino funda-
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mental, a tomar uma série de providências, a saber: manter nas escolas 
no mínimo um nutricionista e um psicopedagogo; constituir escolas de 
tempo integral, que deverão funcionar durante os dias úteis, pelo perío-
do mínimo de oito horas; criar ouvidorias que deverão funcionar junto às 
respectivas Secretarias de Educação, inclusive em regime de plantão; 
garantir o acesso de alunos e seus familiares às escolas de sua rede, 
nos domingos e feriados, com a disponibilização regular e constante de 
eventos relacionados à pauta da cultura e do desporto, pré-estabelecida 
e divulgada no início do ano letivo; estabelecer, para os alunos repro-
vados em até duas matérias, o regime de dependência de disciplinas, 
facultando-se seu ingresso na série subsequente; fundar as Escolas de 
Preparação ao Magistério, formadas por docentes dos respectivos entes 
federados, admitidos por meio de concurso interno e com remuneração 
fixada em lei, para formar e capacitar os professores recém-nomeados 
à iniciação na carreira.

ImpActo

A CNM é contra esta proposição por ferir a autonomia dos Municí-
pios e gerar um impacto financeiro negativo para as contas dos Municípios 
e principalmente porque é flagrantemente inconstitucional. A proposta 
recria, entre outros absurdos, a figura do concurso interno!

trAmItAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça aguardando de-
signação de relator. 
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43. disPÕe soBre as CoMissÕes interGestoras do 
sisteMa ÚniCo de saÚde

O PLC 158/2010 que dispõe sobre as comissões intergestores do 
Sistema Único de Saúde e suas respectivas composições propõem o 
reconhecimento legal dos espaços de pactuação criados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, denominados de Comissão Intergestores Tri-
partite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), implantadas em 
nível federal e estadual, respectivamente.

A CNM reconhece a importância das Comissões Intergestores 
como espaços de pactuação da operacionalização do Sistema Único 
de Saúde, compostas pelas três esferas de gestão, devendo submeter 
suas proposituras aos respectivos Conselhos de Saúde. Porém, discorda 
do mistifório de institucionalização da proposta, devendo esta limitar-se 
à ementa do PL.

Entende que institucionalizar e garantir financiamento de custeio 
para CONASS e CONASEMS é um tema que merece discussões com 
Estados e Municípios, devendo ser veiculada por legislação específica, 
sendo descabida na presente proposta. Foram apresentadas seis emen-
das ao Substitutivo com fito de melhorar e aperfeiçoar o projeto de lei 
em questão, as quais não foram acatas pelo relator.

Que a proposta institucionalize as Comissões Intergestores como 
espaços de pactuação entre os gestores do SUS nas questões opera-
cionais, com posterior aprovação dos pactos pelos respectivos Conse-
lhos de Saúde.

trAmItAção
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O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em caráter con-
clusivo. Foi alvo de recurso regimental com vistas a enviar a proposição 
para discussão em plenário. O recurso não foi aceito. Tramita agora no 
Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando relatório. 

reIvIndIcAção do 
movImento munIcIpAlIstA

A área técnica do CNM esteve com o relator colocando a sua po-
sição contrária ao projeto. 

44. Base de CÁlCUlo do iMPosto soBre serviÇos 
(iss) das aGÊnCias de viaGens

A PLP 486/09 visa alterar a base de cálculo do ISS de agências 
de turismo, passando a conter a seguinte redação:

Art.1º O art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo, renumerando-se os demais:

“Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do 
serviço.

§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 
da lista anexa forem prestados no território de mais de um 
Município, a base de cálculo será proporcional, conforme 
o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos 
de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao 
número de postes, existentes em cada Município.

§ 2º Os serviços descritos pelo subitem 9.02 da lista 
anexa, prestados por agências de turismo remuneradas por 
comissionamento, terão como base de cálculo do imposto 
o valor bruto da comissão recebida, a diferença ou mar-
gem entre o preço de aquisição e o da venda dos serviços.

§ 3º Não se incluem na base de cálculo do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I – omissis”
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ImpActo

O projeto prevê que a base do cálculo deve ser a comissão (re-
muneração), e não o preço total de serviços intermediados pelas agên-
cias de turismo.

Esse tipo de pretensão fere a autonomia do ente municipal em le-
gislar sobre seu tributo, pois a base de cálculo do ISS é definida no art. 
7º da Lei 116/2003, que é o preço do serviço prestado.

Afeta, significativamente, a receita do ente municipal que realiza 
a exigência deste tributo.

trAmItAção

O PLP está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania. Como se trata de um projeto de lei complementar, não tem 
caráter conclusivo nas comissões e por isso terá que ser votado em 
Plenário.

45. serviÇos de reGistros PÚBliCos, CartorÁrios e 
notariais e o iss

PLS 249/10 trata-se de Projeto de lei que visa excluir os serviços 
de registros públicos, cartorários e notariais.
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ImpActo

Verifica-se que a proposta apresentada visa afastar a hipótese 
de incidência do tributo (ISS) sobre um serviço prestado, sendo que ela 
acaba por ser incompatível com a própria Lei Complementar nº 116, que 
determina a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
sobre a prestação de serviços constantes da lista e ela anexa.

A CNM é contrária ao projeto pois sua aprovação representará 
considerável prejuízo ao erário municipal.

trAmItAção

O PLS está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde 
aguarda relator.

46. liMite MÁXiMo Para a CarGa triBUtÁria 
naCional

A PEC 511/10 é uma proposta de emenda à Constituição que im-
põe limites ao poder de tributar dos entes públicos, instituindo um limi-
tador ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), na arrecadação 
dos calculado sobre o PIB do ano anterior.
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ImpActo

O fato de a PEC pretender fixar limites na arrecadação dos entes 
da Federação fere de forma grave a autonomia destes, bem como viola 
o pacto federativo.

Para que haja solução no sistema tributário nacional é necessário 
que a reforma tributária seja “desencalhada” dos procedimentos inter-
nos do Congresso Nacional. Inobstante, os problemas de super arreca-
dação do Brasil não será resolvida por meio de PECs como esta, que 
podem ocasionar, inclusive, problemas maiores no sistema tributário, 
como, por exemplo, a enorme dificuldade em obter os percentuais de 
arrecadação de tributos envolvidos na PEC. Por outro lado, não se ve-
rifica um estudo adequado e de como poderá ser feita a sistematização 
da proposta da emenda.

Assim, diante de todo o exposto acima, manifesta-se pela rejeição 
da PEC, uma vez que viola o pacto federativo, fere a autônima dos entes 
da federação e de seus poderes de tributação. 

trAmItAção

A PEC encontra-se na CCJC da Câmara dos Deputados, aguar-
dando parecer. 
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